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Future of Government

Source: World Economic Forum
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เปาหมาย ทุก Ranking ดีขึ้น 10 อันดับ
•Corruption Perception Index 
•Open Data Index 
•Network Readiness Index
•UN e-Participation Index

หลักการสําคัญ
• รูจักและใชประโยชนจาก “ความเร็ว” และ “ความแมนยํา” ของระบบดิจิทัล

• ปฏิรูปการทํางานของภาครัฐอยางมีนัยสําคัญ จนประชาชนสามารถสัมผัสได  

(ใหความสุขแกประชาชน)

ท่ีมา: การปฏิรูปเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy), รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ดานเศรษฐกิจ สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ

กลไกสําคัญในการขับเคลื่อน 
• การกําหนดนโยบาย แผน มาตรฐานกํากับ (Governance) และหนวยงานที่รับผิดชอบ (Organization) ใหชัดเจน รวมถึง การเตรียมความพรอมศักยภาพบุคลากร (Digital 

capability) ตลอดจนการคนควา และการพัฒนาตอยอดทางความคิดดวยเทคโนโลยี จนกอเกิดนวัตกรรม (R&D/Innovation/Emerging Technology) 

Digital Government Conceptual Framework
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Government Digital Transformation เปนการยกระดับภาครัฐไทยสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ที่มีการบูรณาการ

ระหวางหนวยงาน (Government Integration) มีการทํางานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) ใหบริการโดยมีประชาชน

เปนศูนยกลาง (Citizen-centric Services) และขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง (Driven 

Transformation) โดยมีหลักการ ดังนี้ 

1. การมีโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล เชน ระบบการยืนยันตัวตน (ID) ขอมูล (Data) และการใชจายเงิน 

(Payment) ที่มั่นคง ปลอดภัย และนาเชื่อถือ

2. บุคลากรภาครัฐตองมีทัศนคติ (Mindset) ที่เปดกวาง รับฟง (Openness) มองผูใชเปนศูนยกลาง (User-

Centric) สราง Digital Services ที่ตรงความตองการ งายตอการใชงาน (Simplicity) และสรางการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน  รวมถึงการมี Digital Mindset ที่จะขับเคล่ือนใหเกิดการเปล่ียนแปลงในโลกยุคดิจิทัลไดอยาง

เปนรูปธรรม

3. ความสามารถในการปรับตัว รับมือ และตอบสนองอยางรวดเร็วตอ Disruptive Technology 

4. การสรางใหเกิด Ecosystem และมี Partner ที่เขมแข็งในการรวมขับเคล่ือนสูการเปล่ียนผาน

5. ยกระดับทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ (People) เพ่ือใหสามารถปรับเปล่ียนกระบวนการคิด/การทํางาน 

(Process) และนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม (Technology) เพ่ือใหเกิดการบูรณาการการทํางานขาม

หนวยงาน สงมอบบริการที่สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และความโปรงใส

(1) หลักการเปลี่ยนผานจาก “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส” สู “รัฐบาลดิจิทัล” 



4

(2) แนวคิดการเปลี่ยนผานจาก “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส” สู “รัฐบาลดิจิทัล” 

Digital Government Transformation

The Future Government

• Riding the disruption wave 

– don’t avoid it

• Horizon-scanning 

capability

• Work around legacy 

system

• Build partnership and 

ecosystem

• Flip orthodoxies

• Fail fast, fail quickly

HACKING
BUREAUCRACY

MINDSETS

DIGITAL INFRASTRUCTURE & 
CYBERSECURITY

Co-Creation

1.ID
2.Payment

3.Data
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Traditional Government

• Government-driven

• Distant customer contact

• Gut-based policy making

• Multi-station-based 

process

• Silo

• Centralized

• Analogue

• Passive relationship with 

citizens

• Conservative
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(3) องคประกอบการเปลี่ยนผานจาก “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส” สู “รัฐบาลดิจิทัล”
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(4) Digital Government Architecture
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ขอบคุณครับ

www.ega.or.th

contact@ega.or.th

https://www.facebook.com/EGAThailand

https://www.youtube.com/user/eGovernmentAgency
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